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Cheops Ethics, Society and Integrity Newsletter (CESIN) 

March 2023 

Our next seminars? P. 9  

 

FROM FOUR BANK MEN TALKING  

                           TO     

   FOUR “DEAD MEN WALKING”!  

How and why four rather extreem positioned banks with a desire 
to change the world totally 

stopped their activities end 2022–beginning 2023. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Intro 
 
De ethische coöperatieve volksbank NewB (https://www.newb.coop/nl) kreeg een 

banklicentie in 2020. Ze ging de banksector veranderen en de andere banken tonen 
hoe het moest; die andere banken waren immers duidelijk niet ethisch bezig volgens 
NewB.  In 2023, moet ze gedwongen door de Nationale Bank van België de bank-
boeken dichtdoen. In 2023 ging ze een samenwerkingsakkoord aan met VDK: NewB 

wordt de Franstalige bank-agentuur van VDK in Wallonië. 

https://www.newb.coop/nl
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NewB was volgens zichzelf dé grote belofte inzake “het veranderen van de 
samenleving”. Ze moest er te vroeg mee stoppen wegens gebrek aan succes. 

 
Maar ook verschillende andere banken moesten er mee stoppen, in de kering van 
2022 en 2023. 

 
En allemaal hadden ze eigenlijk maar een wezenlijk hoofddoel: de samenleving 
fundamenteel veranderen ……  

 
NewB & Glorifi Bank  
 

NewB is de bank die in België o.i. het snelst terug stopte met bankieren. 
 
In de USA was er in de kering  van eind 2022 ook een eerste bank die stopte: Glorifi, 
Dallas (https://glorifi.com). Glorifi zou de samenleving een lesje leren door een bank 

uit de grond te stampen die alle wolven, sorry, alle woke-aanhangers een lesje zou 
leren. Kredietkaarten gemaakt uit munitiemetaal, korting voor wapenbezitters, … 
waren onderdeel van die “lespakketten”.  

De bank was werkelijk het tegendeel van wat NewB bank beweerde te zijn. 
 
De bank ging – net als NewB bank  - snel ten onder. Ze ging failliet als gevolg van 

zwaar amateurisme. 
 
NewB (eerder links in het maatschappelijk spectrum) en Glorifi (eerder rechts in het 

maatschappelijk spectrum), hoe ver ze ideologisch ook uit elkaar liggen hebben alvast 
enkele dingen gemeen. 
Ten eerste: ze gingen beide eens tonen hoe het wel moest. 

 
Ten tweede: ze gingen beide snel ten onder: NewB 33 maanden, Glorifi nog geen half 
jaar. 

 
Ten derde: ze hadden allebei ook iets met de wapenwereld. In deze tijden van erg 
nabije oorlogen, oplaaiend terrorisme, regelmatige massale slachtpartijen door 

burgers met wapens is dat eerder onrustwekkend. 
Glorifi was opgericht door wapenliefhebbers en richtte zich expliciet tot 
wapeneigenaars in de US. Die kregen zelfs korting op bepaalde diensten. 

NewB had twee aandeelhouders die in die wereld goed thuis waren: de ene is (de 
enige) eigenaar van een wapenfabriek, die overigens onlangs nog werd internationaal 
bekritiseerd voor door haar gevoerde reclame (zie daarover meer in ons boek “Over 

NewB ‘To (New)B(e) of not to (New)(B(e)” (paperback: 
https://dirkcoeckelbergh.eu/winkel en e-pub: https://www.bol.com/nl/nl/p/to-new-b-
e-or-not-to-newb-e/9300000132110605/).  

Een andere levert o.m. uitvoerig diensten aan jagers en jachtverenigingen.  
 
Ten vierde: commercieel waren beiden geen succes. 
Glorifi viel om bij gebrek aan klanten als gevolg van o.i. gebrek aan professionalisme. 

NewB had wel klanten doch veel te weinig en te weinig omzet per klant, te weinig 

https://dirkcoeckelbergh.eu/
https://www.bol.com/nl/nl/p/to-new-b-e-or-not-to-newb-e/9300000132110605/
https://www.bol.com/nl/nl/p/to-new-b-e-or-not-to-newb-e/9300000132110605/
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inkomen, te veel kosten en dus grote verliezen, te veel aanvreten van het eigen 
vermogen en geen kandidaat investeerders meer. Gevolg: de licentie wordt 
ingetrokken. 

 
Les één: wie links of rechts doch ietwat radicaal een maatschappij veranderende bank 
positioneert loopt blijkbaar niet ver?  

 
Les twee:  eind goed al goed? Misschien waakt iemand in de wereld ergens toch nog 
finaal iemand, om en rond ethische banken, over het beperken van de impact van 

wapensectorbetrokkenheid?! Vanaf einde van dit jaar is er in de wereld geen “ethische 
bank” meer met een aandeelhouder die ook in de wapenindustrie zit of financiert.  
Dat is alvast een stapt voorwaarts op dat kleine punt in een globaal 

betreurenswaardig dossier. 
 
NewB & Silicon Valley Bank 
 

NewB is de bank die in België o.i. het snelst terug stopte met bankieren. 
 
In de USA was er in de kering van begin 2023 een tweede bank die stopte: Silicon 

Valley Bank. Silicon Valley Bank, opgericht in 1983, geeft er de brui aan wegens 
insolventie begin 2023. Het financierde de helft van alle startups en 
groeiondernemingen in Silicon Valley. Het was dus 40 jaar lang, een maatschappij 

veranderende grote geldschieter van de tech-sector. 
 
Het vertoont eigenaardig genoeg zware parallellismen én verschillen met NewB bank: 

-het wou net als NewB bank de samenleving veranderen; 
-in tegenstelling tot NewB bank deed het dat ook, wezenlijk; NewB bank had er de tijd 
niet voor wegens gebrek aan succes; 

-het hield het net gaan 40 jaar vol (212 miljard dollar aan activa, 74 miljard dollar aan 
leningen, 342 miljard dollar aan cliëntenfondsen) , NewB bank als bank geen 40 
maandenmet zogoed als quasi geen activa en passiva; 

-het viel over gebrek aan kapitaal, gevolgd door insolventie; NewB bank viel/stopte 
over/door gebrek aan kapitaal; 
-het leed zware verliezen in het jaar van de val; NewB bank ook, zelfs sinds zijn 

oprichting; 
-SVB was beursgenoteerd, NewB was dat niet; 
-SVB had massa’s klanten en deposito’s, NewB bank niet; 

-evenwel: Silicon Valley Bank’s specialiteit was het financieringen van KMO’s in hoge 
risicosectoren en als start-ups; NewB deed vooral risicoloze of –arme kredietverlening. 
Toch hield de eerste het 40 jaar vol, de tweede slechts/zelfs geen 40 maanden; 

-de hoofdkleur van het logo van NewB en van SVB was …. blauw; blauw staat onder 
meer voor intelligentie, diepte, zelfverzekerdheid, mannelijkheid … . Wie viel er nog of 
leed zware verliezen in minstens één exploitatiejaar of ging over negatieve 

commentaren om een of andere zware reden in de pers….  met blauw in zijn logo? De 
NBB, Bacob, Optima Bank, KBC, Deutsche Bank, Triodos Bank , Rabobank, Fortis, 
Citibank, Barclays, Dexia Bank, Goldman Sachs, Bank of America, … de rij is lang. 
 

Les drie:  
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-vele risico’s nemen of weinig risico’s nemen in kredietverlening zijn geen garantie 
voor succes; 
-blauw is een probleemkleur?  

 
NewB & Silvergate Bank 
 

NewB is de bank die in België o.i. het snelst terug stopte met bankieren. 
 
In de USA was er in de kering  van begin 2023 nog een derde bank die stopte: 

Silvergate Bank, de bank van de crypto’s. 
 
Wat hebben de ethische bank NewB en cryptomunten gemeen?   

Een. Ze doken allebei op vlak na 2008.  
Twee. Ze gingen allebei de financiële wereld redden na diens val in 2008 met o.m. de 
val van KBC, Fortis, Dexia, Ethias, Arco, De Gemeentelijke Holding, het Fonds voor 
Sociale Economie, …..  

Drie. Ze waren allebei erg positief over zichzelf: betrouwbaar, transparant, veilig.   
Vier. Onverwacht: ze vielen allebei van hun voetstuk in 2022. Het fenomeen crypto is 
al ongeveer uitgekleed door de media: fraudes, ingewikkeld, speculatie, witwassen, …. 

Het was nochtans een markt van meer dan 1.000.000.000.000 dollar groot.  
 
Wat hebben de ethische bank NewB en de Silvergate Bank gemeen? 

Een. Ze doken allebei op vlak na 2008.  
Twee. Ze gingen allebei de financiële wereld redden na diens val in 2008 met o.m. de 
val van KBC, Fortis, Dexia, Ethias, Arco, De Gemeentelijke Holding, het Fonds voor 

Sociale Economie, …..  
Drie. Ze waren allebei erg positief over zichzelf: betrouwbaar, transparant, veilig.   
Vier: ze vielen allebei in de kering van 2022-2023. 

Vijf: het Californische Silvergate, na jaren een lokale hypotheekbank te zijn geweest,  
bank, werd de huisbankier van de grootste cryptobeurzen: in tegenstelling tot bij de 
andere reguliere banken, opende het bankrekeningen en ontwikkelde het software 

waarbij  de belegger gemakkelijk dollars kon overmaken naar zijn 
beleggingsportefeuilles. Het Silvergate trok in 2019 naar de beurs en viel enkele jaren 
later, bij gebrek aan kapitaal na drama’s over de cryptomarkt die vooral met 

schandalen te maken hadden. Het zal in vereffening gaan. 
NewB, na jaren gesukkel tot 2019, vroeg een banklicentie aan en stootte enkele jaren 
later op gebrek aan kapitaal en legde als bank de boeken neer op vraag van de NBB. 

Het gaat niet in vereffening doch de aandeelhouders likken hun wonden met een 
verlies van 80-90 % aan waarde op het aandeel. 
 

Les vier: de financiële wereld op die manier veranderen is niet voor morgen?  
 
NewB, Glorify, Silvergate & Silicon Valley 

 
De vier dossiers hebben naar onze opinie als bank vooral een eerder extreme visie 
en/of attitude gemeen, wat niet bevorderlijk is voor stabiliteit en lange termijnvisie: 
-Glorify Bank: extreem rechts, sinstocks, tegen de woke-trend in van de samenleving 

én “overleden” binnen de drie jaar; 
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-Silvergate: extreme onzekerheid door verbondenheid met de “vrije”, 
nietgereglementeerde wereld van de crypto’s, die de wereld gingen redden van het 
traditionele bancaire systeem; overleden na drie jaar beursnotering; 

-NewB: opgestart en doorgegaan met minstens drie verschillende strategische visies 
en systematisch met te weinig kapitaal, te weinig klanten en te weinig omzet; 
systematische kritiek op het traditionele bankensysteem, de grote banken en de 

andere kleine banken en vanuit haar aandeelhouders zelfs op de NBB zelve; 
opgedoekt als bank na drie jaar licentie; 
-Silicon Valley bank: extreem hoge risico’s in start-ups en techbedrijven; overleden na 

40 jaar, bij het begin van de stijgende rente, inflatie. 
 
Conclusie 

 
In de bankwereld is extremisme, revolutie, aanmatiging en politiek is nooit goed? 
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___________________________________________ 
 

“Bezint voor ge begint,  

zo betaal je geen vier keer leergeld” 

--------------------------------------------------------------- 

 

Kent u al ?  
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Our next seminars?  
 

Seminaries en webinars van Dirk AJ Coeckelbergh  

waar u kan voor inschrijven  

bij derden-websites 
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Ondernemen met een vzw | (alternatieve) financieringsbronnen voor vzw's 

 

https://kmocampus.be/course/type/vzw4 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De e-vzw: uw vergaderingen op afstand runnen 

https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-vergaderingen-op-

afstand-runnen 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

De e-vzw: uw dossiers digitaal beheren 

https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-dossiers-digitaal-

beheren 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

De e- vzw: uw vzw op afstand managen 

https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-vzw-op-afstand-

managen 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De e-vzw: uw personeel op afstand monitoren 

https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-personeel-op-

afstand-monitoren 

 

 

 

Welkom, mis ze niet! 

 

 

 

 

https://kmocampus.be/course/type/vzw4
https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-vergaderingen-op-afstand-runnen
https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-vergaderingen-op-afstand-runnen
https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-dossiers-digitaal-beheren
https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-dossiers-digitaal-beheren
https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-vzw-op-afstand-managen
https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-vzw-op-afstand-managen
https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-personeel-op-afstand-monitoren
https://escala.be/opleiding/financieel-beleid/de-e-vzw-uw-personeel-op-afstand-monitoren
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"U krijgt deze nieuwsbrief omdat u inschreef op de nieuwsbrief via https://dirkcoeckelbergh.eu. Een 
eenvoudige mail vanuit uw hier gebruikt mailadres naar dirkcoeckelbergh@hotmail.com met als 

boodschap "U mag deze nieuwsbrief stopzetten." volstaat om uit te schrijven." 

"Voor alle wettelijke vermeldingen & voorwaarden verwijzen we naar https://dirkcoeckelbergh.eu." 

VU Coeckelbergh Dirk, Haachtstraat 186, 3020 Herent  

https://dirkcoeckelbergh.eu/
mailto:dirkcoeckelbergh@hotmail.com
https://dirkcoeckelbergh.eu/

	Cheops Ethics, Society and Integrity Newsletter (CESIN)
	March 2023
	Our next seminars? P. 9
	How and why four rather extreem positioned banks with a desire to change the world totally
	stopped their activities end 2022–beginning 2023.

	In de USA was er in de kering  van begin 2023 nog een derde bank die stopte: Silvergate Bank, de bank van de crypto’s.
	Literatuur
	Bouckaert, L.., Hoe groot is Silicon Valley Bank, de Amerikaanse financiële instelling die de markten in het rood duwt?,
	Reweghs, D., Directeur strategie beleggen Trends, Danny Reweghs over de problemen bij Silvergate en Silicon Valley Bank: ‘Dit is een nieuw tijdperk’, in  https://trends.knack.be/beleggen/danny-reweghs-over-de-problemen-bij-silvergate-en-silicon-valley...
	Van Maele, P., Faillissement grote geldschieter jaagt Silicon Valley daver op het lijf, 10 maart 2023, https://www.standaard.be/cnt/dmf20230310_96514652
	“Bezint voor ge begint,
	zo betaal je geen vier keer leergeld”
	---------------------------------------------------------------
	Kent u al ?
	Our next seminars?
	"U krijgt deze nieuwsbrief omdat u inschreef op de nieuwsbrief via https://dirkcoeckelbergh.eu. Een eenvoudige mail vanuit uw hier gebruikt mailadres naar dirkcoeckelbergh@hotmail.com met als boodschap "U mag deze nieuwsbrief stopzetten." volstaat om ...
	"Voor alle wettelijke vermeldingen & voorwaarden verwijzen we naar https://dirkcoeckelbergh.eu."
	VU Coeckelbergh Dirk, Haachtstraat 186, 3020 Herent

